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1. Inledning  
I följande studie har arbetsterapeutens arbete för att främja aktivitet för personer med fatigue 
relaterad till multipel skleros (MS) valt att undersökas. Fatigue är ett vanligt förekommande 
symtom hos personer med MS, vilket gör det mycket troligt att vi kommer träffa dessa 
personer med denna sjukdomsbild i vårt kommande arbete som arbetsterapeuter. Trots att 
detta symtom är så omfattande för personer med MS är det något som vi under utbildningen 
upplevt saknats. Arbetsterapi kan ha en viktig funktion att fylla för dessa personer. Då 
professionen kan tänkas bidra med många olika insatser för att främja aktivitet i en persons 
vardag. Genom att samla övergripande information och kunskap om arbetsterapeutens arbete 
gällande dessa personer skapas den helhetsbild över området som hittills saknats.   

2. Bakgrund   
2.1. Multipel skleros      
Multipel skleros, MS, är en kronisk neurologisk, autoimmun sjukdom som drabbar det  
centrala nervsystemet, det vill säga hjärna och ryggmärg (1). Att sjukdomen är autoimmun 
innebär att kroppens immunsystem angriper kroppens egna friska nervvävnader (1, 2). 
Nervsystemet innefattas av över tusen miljarder nervceller, vilka det ständigt skickas impulser 
mellan. Dessa impulser är en förutsättning för nervsystemets funktion (1). Vid MS brister 
kommunikationen, det vill säga impulserna, mellan nervcellerna (1, 3). Orsaken beror främst 
på att det uppstår skada på myelinskidan, demyelinisering, som omger nervcellens axon. 
Myelinskidan fyller en viktig funktion inom nervsystemet då det ökar ledningsförmågan 
mellan nervcellerna (1). Skadan på myelinet medför att ledningsförmågan försvagas eller helt 
slutar fungera (1, 2). Detta skadeområde benämns plack vilket betyder ett litet, avgränsat och 
förändrat område (1). Myelinet har förmåga till återbildning, remyelinisering, då det blivit 
skadat. Vid återkommande skador kan även nervcellens axon skadas vilket medför bestående 
skador, då axonet till skillnad från myelinet inte kan återbildas (3). Sjukdomsförloppet och 
dess symtom är individuella och varierande beroende på förloppstyp och var skadan är 
lokaliserad i det centrala nervsystemet (4). MS kännetecknas av olika förloppstyper, benign 
MS, skovvis fortlöpande MS, sekundärprogressiv MS och primärprogressiv MS, som vardera 
fortlöper på olika sätt. Utmärkande för förloppstyperna är att sjukdomen går i så kallade skov 
vilket innebär att symtom från det centrala nervsystemet till följd av sjukdomen hastigt yttrar 
sig (1, 4). Totalt lever närmare 20 000 personer, i olika åldrar, med diagnosen MS och varje år 
insjuknar cirka 1 000 personer i Sverige (5). Majoriteten av de som drabbas av MS får sina 
första symtom mellan 20–40 års ålder och det är mer än dubbelt så många kvinnor än män 
som insjuknar (1, 5). Vid MS är de mest förkommande symtomen bland annat fatigue, smärta, 
kognitiva nedsättningar samt motoriska och sensoriska symtom som pareser och domningar 
(2, 4). Fatigue är det symtom som är det mest förekommande vid diagnosen MS (6).   
  
2.2. Fatigue som symtom vid MS  
Fatigue är en subjektiv upplevelse av både mental och/eller fysisk energilöshet, vilket hindrar  
personen från att utföra aktiviteter (7). Detta tillstånd är ihållande och problematiskt då  
utmattningen även finns i vila och inte beror på sömnbrist (4), fatigue ska därför inte 
förväxlas med vanlig trötthet (8). Till följd av fatigue kan personen exempelvis få 
koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ljud-, ljus- och stresskänslighet. Att vistas i 
miljöer som innebär mycket intryck kan därför bli besvärande för en person med fatigue (8). 
Vid fatigue saknar hjärnan även förmåga till att bearbeta och sortera inkommande information 
på ett energisnålt och effektivt sätt (8,9). Fysisk eller mental ansträngning kan förstärka 
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personens fatigue, enkla aktiviteter som att bädda sängen kan räcka för en förhöjd upplevelse 
av fatigue (1, 4).  
Förmågan till funktion kan vid fatigue också variera under dygnet, oftast upplever personen 
en högre grad av utmattning på eftermiddagen (10). En person med fatigue kan därför gå från 
att vara högpresterande till att snabbt bli totalt orkeslös. Att en person har fatigue ses inte 
utanpå (9). Detta i kombination med en ständigt varierande energinivå leder därför ofta till en 
oförståelse hos omgivningen (9, 11).   
  
När fatigue förkommer vid diagnosen MS benämns den MS-relaterad fatigue vilken är termen 
som fortsättningsvis kommer användas. MS-relaterad fatigue är ett av de mest förekommande 
symtomen bland personer med MS, mellan 60–90% uppger att de har symtomet (6, 12).  MS-
relaterad fatigue indelas i tänkbara primära och sekundära orsaker. Orsaken till MSrelaterad 
fatigue är dock fortfarande okänd. De primära orsakerna har ett direkt samband till de skador 
som sjukdomen ger upphov till. Inflammation, myelinförlust eller skador på axonet kan 
samtliga resultera i primär MS-relaterad fatigue. De sekundära orsakerna till MS-relaterad 
fatigue är faktorer som indirekt förstärker fatiguen. Dessa orsaker kan vara förhöjd 
kroppstemperatur eller sömnstörningar (13). Om skadeområdet på myelinet vid MS, det vill 
säga placket, uppstår i hjärnstammen kommer fatigue vara särskilt påtaglig då kroppens 
centra för sömn och vakenhet är beläget där. MS-relaterad fatigue kan framträda övergående i 
samband med ett skov eller vara konstant, oberoende av sjukdomsaktivitet (1). I en nyligen 
genomförd studie framkom att endast en tredjedel av de som uppgivit MS-relaterad fatigue får 
någon typ av behandling för denna (6).   
   
2.4. Arbetsterapi och aktivitet    
Arbetsterapi utgår från grundläggande teorier om hälsa, aktivitet, människan och delaktighet 
(14), med målet att alla ska kunna utföra sina vardagliga aktiviteter (15). Aktivitet definieras 
enligt Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som 
“en persons utförande av en uppgift eller handling” (16). Aktivitet anses främja hälsa och 
välbefinnande då människan mår bra av att få vara aktiv på olika sätt och kan göra att 
vardagen upplevs som meningsfull (17). Arbetsterapeutens arbetsuppgifter är bland annat att 
genomföra utredningar av och främja en individs förmåga till både aktivitet och delaktighet, 
bedöma olika behov och därefter genomföra arbetsterapeutiska åtgärder. Vid nedsatt eller 
förändrad förmåga hos personen gällande aktivitet och delaktighet ska en arbetsterapeut 
hjälpa till att kompensera för dessa nedsättningar (14). Arbetsterapeutens mål är att personen 
skall återfå välbefinnande i vardagen trots den förändrade funktionsförmågan (18). Att 
människan kräver en balans mellan vila och aktivitet för att uppnå hälsa är ett av 
arbetsterapins grundantaganden (14). Inom arbetsterapi benämns detta fenomen som 
aktivitetsbalans. Begreppet syftar till att människan ska ha en balans mellan bland annat 
mentala, fysiska och socialt krävande aktiviteter samt ansträngande och mer vilsamma 
aktiviteter (19). Möjlighet till rutiner, roller och antalet tillfredsställande aktiviteter är också 
något som ofta innefattas i begreppet. Aktivitetsbalans är något subjektivt då det är personen 
själv som avgör vad hen upplever som balans mellan aktiviteter och vila (20).    
  
En arbetsterapeut kan bistå med åtgärder i form av strategier, förskrivning av olika typer av 
hjälpmedel eller anpassningar av miljön (15). Strategier är sätt eller metoder som en person 
kan använda sig av för att underlätta utförandet av en aktivitet eller för att lära sig hantera sina 
förmågor i aktivitet på ett nytt sätt (21). Genom strategier kan arbetsterapeuten stödja 
personens aktivitetsutförande i vanor, rutiner och roller (15). Enligt socialstyrelsen används 
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och förskrivs hjälpmedel med syftet att möjliggöra delaktighet, självständighet och aktivitet 
(22). Vissa hjälpmedel kan delas in i låg- och högteknologiska hjälpmedel (9). 
Lågteknologiska hjälpmedel är till exempel almanacka, checklistor samt dagbok. Till 
högteknologiska hjälpmedel hör mobiltelefon och dess funktioner så som applikationer, 
elektroniska kalendrar samt tidshjälpmedel. Arbetsterapeuten har även som arbetsuppgift att 
avbryta de åtgärder som inte främjar aktivitet hos personen och att utvärdera de insatta 
åtgärderna (15).   
  
En arbetsterapeutisk modell och referensram som förespråkar aktivitet är Model Of Human 
Occupation (MOHO), som ser aktivitet utifrån de tre komponenterna viljekraft, 
utförandekapacitet, vanebildning. Genom dessa komponenter kan aktivitet möjliggöras. 
Miljön där aktiviteten utförs utgör också en stor del av aktivitetsutförandet då den kan ha 
negativ eller positiv inverkan på aktivitetsutförandet. Miljöerna innefattar både fysiska, 
sociala och kulturella miljöer. Den fysiska miljön är enligt Kielhofner (23) de rum där 
människan vistas i och de föremål som används. Den kulturella miljön definieras som 
uppfattningar, beteende och normer som en grupp människor har gemensamt. Den sociala 
miljön är till exempel den umgängeskrets som människan har runtomkring sig, där flera olika 
roller ingår (23). Miljön som en person med MS-relaterad fatigue vistas i är av stor betydelse 
då fatigue exempelvis kan bidra till ökad känslighet för både ljud, ljus och stress (8). Ännu en 
del i aktivitetsutförandet som Kielhofner (23) belyser är människans olika roller i aktiviteter. 
Människan kan inta olika roller beroende på sin omgivning, de baseras på hur hen upplever 
och tänker om sig själv. Många hittar eller skapar en identitet genom sina roller. Den 
funktionsnedsättning som MSrelaterad fatigue innebär, kan begränsa personens 
aktivitetsutförande och hens roller i aktivitet (23).    
   
2.5. MS-relaterad fatigue och aktivitet   
Fatigue upplevs av personer med MS som det mest problematiska symtomet, oberoende av 
förloppstyp, då det påverkar samtliga aktiviteter samt aktivitetsutförandet negativt i det  
dagliga livet. Många upplever sig också, i och med sjukdomen, bli allt mer beroende av stöd 
från andra vid genomförande av aktivitet (24). Personer med MS upplever hushållsnära 
sysslor, personlig vård och förflyttning som de mest problematiska aktiviteterna att 
genomföra (25). Fatigue har enligt genomförd studie också visat sig ha en negativ inverkan på 
livskvalitén för personer med MS (26). Garg et al. (27) har visat att personer med MS-
relaterad fatigue inte utför lika många aktiviteter som andra, de påvisar även att det finns ett 
samband mellan ett minskat antal utförda aktiviteter och personens fatigue. I en studie av 
Chwastiak et al. (28) rapporteras att 25% av deltagarna upplevde MS-relaterad fatigue som 
”nästan alltid” eller ”ofta” begränsande gällande aktivitetsutförande. Forskarna kunde utifrån 
resultatet då se ett samband mellan MS-relaterad fatigue och minskat deltagande i samhället 
samt utförande av hushållssysslor (28). I ytterligare en studie (11) undersöktes upplevelsen av 
aktivitetsbalans hos kvinnor med MS. De deltagare med MS-relaterad fatigue uppgav att de 
upplevde det som problematiskt att upprätthålla en aktivitetsbalans då deras fatigue är allt för 
begränsande för deras aktivitetsutförande. Det upplevdes också svårt att veta hur energin på 
bästa sätt kan fördelas över dagen samt att planera sina framtida aktiviteter (11).    
  
2.6. Arbetsterapi vid MS-relaterad fatigue   
I socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom finns 
rekommendationer vad gäller lämplig vård för denna målgrupp. Riktlinjerna bidrar till att 
förstärka kvalitén inom svensk sjukvård och till att ge en mer jämlik och god vård över hela 
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landet (29). I riktlinjerna för MS används en rangordning, 1–10, för prioritet av lämpliga 
åtgärder där 1–4 är åtgärder som bör erbjudas, 5–7 kan erbjudas och 8–10 kan i undantagsfall 
erbjudas (29). För personer med MS-relaterad fatigue rekommenderas att de kan erbjudas en 
kurs i att hantera sin fatigue. Kursen socialstyrelsen menar är “Fatigue Management – att 
hantera fatigue” (29), som hädanefter benämns som Fatigue Management. Denna 
rekommendation har prioritet nummer 6 och kan erbjudas i vården över hela landet för 
personer med MS-relaterad fatigue (29). Kursen är ett arbetsterapeutiskt verktyg att använda 
vid fatigue till följd av kronisk sjukdom, däribland MS. Deltagarna ges då bland annat 
strategier, råd och annan så kallad undervisning eller information angående hur de kan 
hantera sin fatigue i vardagen. Det kan vara bland annat aktivitetsbalans, ergonomi eller att 
lära sig planera sin vardag (30). Kursen, som främst ges av arbetsterapeuter, är vanligt 
förkommande vid rehabilitering av MS-relaterad fatigue (31). Det har visat sig att många av 
de som deltar i en sådan kurs använder sig av strategierna även efter kursens slut, samt 
upplever en bättre livskvalitet (32, 33). Ett flertal studier visar dessutom att kurser i Fatigue 
Management ger bättre effekt än läkemedel vid MS-relaterad fatigue (34). Enligt 
socialstyrelsens riktlinjer ska arbetsterapeuten även ingå i ett så kallat MS-team. Att erbjuda 
personer med MS tillgång till ett team med flera yrkeskategorier, däribland arbetsterapeuter, 
har prioritet nummer 3 och bör därför erbjudas för denna målgrupp. Arbetsterapeuter ska även 
vara en del i rehabiliteringen, bland annat för att minska sjukdomens inverkan på aktivitet och 
delaktighet (29).    
  
Det finns ett antal olika bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera vilken  
inverkan fatigue har i personens vardag. Då fatigue är en subjektiv upplevelse kan det 
dessvärre göra det svårt att bedöma. De bedömningsinstrument som används vid fatigue är 
uppbyggda på olika sätt men grundar sig på självskattning och personens egna upplevelser av 
fatigue (35). Några validerade bedömningsinstrument som nämns i litteraturen för personer 
med fatigue vid kronisk sjukdom är Fatigue Severity Scale (FSS), Multidimensional Fatigue 
Symptom Inventory (MFSI) och Fatigue Impact Scale (FIS) (35). Det finns även ett svenskt 
utformat bedömningsinstrument Mental Fatigue Scale (MFS) (36, 8).   

3. Problemområde   
Fatigue är det vanligaste symtomet vid MS (12, 6) och ses som mycket problematiskt vid 
aktivitetsutförande. En studie har också visat att personer med MS-relaterad fatigue skattar sin 
livskvalitet som låg (26). Då arbetsterapi baseras på aktivitet har professionen därav en viktig 
funktion i att främja aktivitet och därmed bidra till ökad livskvalitet för denna målgrupp. 
Dock saknas information om hur arbetsterapeuterna arbetar, vad gäller fokus på hur det 
arbetsterapeutiska arbetet kan främja aktivitet för personer med MS-relaterad fatigue i 
Sverige. Enligt vår kännedom har ingen kvantitativ forskningsstudie med fokus på 
arbetsterapeutens arbete vid MS-relaterad fatigue genomförts tidigare.   

4. Syfte   
Syftet är att kartlägga det arbetsterapeutiska arbetet för att främja aktivitet hos personer med 
MS-relaterad fatigue.   
Frågeställningar:   
- Vilka bedömningsinstrument används kliniskt av arbetsterapeuter?    
- Vilka åtgärder används kliniskt av arbetsterapeuter?  
- I vilken utsträckning utvärderas de insatta åtgärderna av arbetsterapeuter?    
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5. Metod   
5.1. Design   
I denna studie användes en kvantitativ datainsamlingsmetod, i form av en 
webbenkätundersökning (se bilaga). Vid kvantitativ metod sker datainsamlingen 
standardiserat, det vill säga att studiens data samlas in på samma sätt för samtliga deltagare. 
Studien har en deskriptiv design vilket är lämpligt vid en kartläggning, eller då förekomster 
av vissa variabler ska undersökas. Målet vid en deskriptiv studie är att beskriva förekomster 
(37).   
5.2. Datainsamling   
För att komma i kontakt med yrkesverksamma arbetsterapeuter skickades 146 mejl till olika 
verksamhetschefer, enhetschefer och sjukhusdirektörer verksamma inom sjukhus, privata 
företag, kommunala verksamheter samt regioner runt om i Sverige. Dessa verksamheter 
söktes upp via sökmotorn Google. Författarna skapade en mejladress som enbart användes 
under examensarbetet. Denna skapades i syfte att komma i kontakt med arbetsterapeuter. I 
mejl till verksamhetschefer, enhetschefer och sjukhusdirektörer fanns information om 
examensarbetets syfte och metod. Vidare informerades de om att kontaktuppgifter till 
verksamma arbetsterapeuter eftersöktes. Allteftersom svar inkom från de olika 
verksamheterna kunde kontaktuppgifter inhämtas direkt eller genom hänvisningar till 
verksamma arbetsterapeuter. Mejladresserna till arbetsterapeuterna noterades i en tabell. På så 
sätt hade författarna kontroll över vilka som fått mejl samt kontroll över den geografiska 
spridningen runt om i landet. Slutligen noterades 119 mejladresser till arbetsterapeuter, vilka 
behandlades konfidentiellt. Konfidentialitet syftar till att obehöriga inte får eller ska kunna ta 
del av uppgifter som kan kopplas till en specifik person (38).   
   
5.3. Utformning av webbenkät   
Webbenkäten utformades i Google Formulär. Frågorna utgick ifrån studiens syfte och 
utformades som både öppna och slutna. De öppna frågorna användes för att få 
informationsrikare svar (38), medan de slutna frågorna, med förutbestämda svarsalternativ, 
användes för att bland annat få fram information om deltagarna (37). Samtliga frågor i 
webbenkäten visades utan att respondenterna behövde klicka sig vidare till resterande frågor. 
På så sätt fick de en överblick över webbenkätens frågor. Avslutningsvis ställdes en öppen 
fråga där respondenten fick möjlighet att skriva ner fria tankar om ämnet eller ge feedback, då 
en sådan öppen och kravlös fråga rekommenderas för enkäter (38, 39).   
  
5.4. Urval av deltagare   
I studien användes ett bekvämlighetsurval (37). Inklusionskriterier för att delta i studien var 
att de skulle vara legitimerade arbetsterapeuter, yrkesverksamma inom Sverige och arbeta 
inom antingen kommun, landsting eller privata verksamheter. Arbetsterapeuterna skulle också 
ha erfarenhet av att arbeta med personer med MS-relaterad fatigue.    
  
5.5. Procedur   
Inledningsvis pilottestades webbenkäten genom att den skickades till två personer (37). En 
som har erfarenhet av att arbeta med MS-relaterad fatigue och dess problematik, men som 
inte är arbetsterapeut, för att se relevansen i innehållet. Samt en utomstående, för att se om 
frågorna var förståeliga och språkligt korrekta. Även webbenkätens länk testades i samband 
med pilottestet för att undersöka att den fungerade som den skulle. På så sätt kontrollerades 
webbenkätens layout och att mejlet inte sorterades som skräppost. Efter samråd med 
handledaren som godkände webbenkäten skickades den ut till 119 arbetsterapeuter. Sex av 
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mejladresserna var felaktiga, totalt levererades därför 113 webbenkäter. Sju deltagare 
meddelande efter utskick att de inte kunde svara på webbenkäten då de inte ansåg sig träffa 
denna målgrupp tillräckligt frekvent i sitt arbete, vilket innebar att svar var möjligt att få från 
106 arbetsterapeuter. Webbenkäten skickades den 16 oktober, ett påminnelsemejl skickades 
den 24 oktober. Sista svarsdag sattes till måndagen den 29 oktober, arbetsterapeuterna fick 
således 13 dagar på sig att svara.     
   
5.6. Dataanalys   
Samtliga svar sammanställdes och sparades i ett kalkylark av Google formulär. För fråga 11  
(se bilaga) analyserades resultatet utifrån Kristenssons (37) beskrivning av redovisning vid 
öppna frågor. Inledningsvis lästes de inkomna svaren flertalet gånger. På så sätt kunde 
övergripande likheter och skillnader i svaren upptäckas (37). Likartade svar grupperades och 
sammanställdes därefter tillsammans i löpande text. För att stödja och exemplifiera resultatet i 
denna öppna fråga har citat använts (37).    
  
Fråga 7 (se bilaga), som också var en öppen fråga, kvantifierades och redovisas i diagram. 
Resultatet från denna fråga kodades genom färgmarkeringar i kalkyldokumentet och delades 
därefter in i grupper. Varje bedömningsinstrument fick då en färg, samma 
bedömningsinstrument bildade därefter en grupp. Målet med att skapa grupper var att kunna 
kvantifiera förekomsten av det arbetsterapeuterna angett (38). Följande grupper skapades 
gällande bedömningsinstrumenten fråga 7 (se bilaga), “MFS: Mental fatigue scale”, “FSS: 
Fatigue severity scale”, “COPM: Canadian Occupation Performance Measure”, “ADL: 
Aktiviteter i Dagliga Livet”, “AMPS: The Assesment Of Motor Performance Skills”, “AWP: 
Assesment of Work Performance”, “AWC: Assesment of Work Characteristics” samt 
“Annat”. För fråga 10 (se bilaga) så analyserades de inkomna svaren på samma sätt, varje 
hjälpmedel fick en färg. Följande grupper skapades i frågan, ”Förflyttning”, 
”Lågteknologiska”, ”Högteknologiska”, ”Arbetsstol”, ”Hygienhjälpmedel” och ”Inga 
hjälpmedel”.   
  
Genom att skapa grupper kunde de öppna frågorna kvantifieras och redovisas som deskriptiv 
statistik. Deskriptiv statistik används för att tydliggöra den inkomna datan och kan redovisas 
via tabeller och diagram (40). Variablerna redovisas genom nominal- och ordinalskalor, då 
stapeldiagram används (37, 40). Vid utformning av tabell och diagram användes programmet 
Excel. För de slutna frågorna, till exempel fråga 12 (se bilaga), sammanställdes antal svarande 
i procent av Google formulär. Under diagrammen och i löpande text redovisas antal 
arbetsterapeuter som svarat på frågan. Då frågorna var frivilliga var det några som avstod att 
svara på vissa frågor. Då det i vissa frågor också var möjligt med flera svarsalternativ 
överensstämmer inte antalet uppgivna svar med antalet svarande arbetsterapeuter (se figur 1, 
2 samt 3 i resultatet).   
   
5.7. Etiska överväganden   
Webbenkäten skickades ut tillsammans med ett informationsbrev. I informationsbrevet 
framkom studiens syfte, avsändare, hur den tänkta deltagarens mejladress inhämtats, studiens 
huvudman, hur den insamlade datan kommer hanteras, information om frivilligt deltagande 
samt möjlighet att närsomhelst avbryta sitt deltagande, information om sista svarsdag samt 
kontaktuppgifter vid eventuella frågor (38). Webbenkäten hade ett försättsblad där samma 
information som i informationsbrevet framkom och även en obligatorisk fråga om samtycke. 
Dokumentet med mejluppgifterna till arbetsterapeuter sparades under ett namn som inte var 
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relaterat till innehållet på en av författarnas lösenordskyddade dator. Efter att studien 
godkänts kommer samtliga uppgifter att raderas.    
  
6. Resultat   
Totalt inkom 66 webbenkätsvar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 58%. Det externa 
bortfallet, det vill säga antalet arbetsterapeuter som inte svarade på webbenkäten för studien 
var 47 (42%) stycken. I tabell I redovisas arbetsterapeuternas bakgrundsinformation, vilka 
baseras på resultatet från fråga 1 till 4 (se bilaga). I fråga 5 (se bilaga) gällande hur ofta 
arbetsterapeuterna träffar personer med MS-relaterad fatigue visade resultatet på att det var 
allt från dagligen till några gånger per år.    
  
  
  
Tabell I. Bakgrundsinformation om de deltagande arbetsterapeuterna.    

Variabel  Total (n)   Procent (%)  

Könstillhörighet  n = 66      

  Kvinna   64  97%  

  Man   2  3%  

Verksamhet  n = 66      

  Landsting   41  62,10%  

  Privat verksamhet   12  18,20%  

  Kommunal verksamhet   13  19,70%  

Yrkeserfarenhet  n = 66      

  Mindre än ett år    2  3%  

  1-5 år    9  13,60%  

  6-9 år    10  15,20%  

  10 år eller mer   45  68,20%  

Erfarenhet gällande MS  n = 66      

  Mindre än ett år   7  10,60%  
  1-5 år   14  21,20%  
  6-9 år   18  27,30%  
  10 år eller mer  27  40,90%  

  
  
6.1. Bedömningsinstrument för att identifiera fatigue i aktivitet   
Resultatet från fråga 7 (se bilaga) gällande bedömningsinstrument som används för att 
identifiera fatigue och dess påverkan i personens aktiviteter redogörs i Figur 1. Samtal och 
observation uppgavs utan någon specifik anknytning till ett bedömningsinstrument och 
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grupperades därför som “Ospecificerat instrument”. Gruppen “Övrigt” innefattar 
bedömningsinstrumenten Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), Multiple Sclerosis Impact 
Scale (MSIS-29), THU-5 (Targeted Hassles and Uplifts), The Occupational Circumstance 
Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS) och Occupational Value - 9 items 
(OVal9), samtliga nämndes en gång vardera.    
  

 
Figur 1. Fråga 7: Vad använder du för bedömningsinstrument för att identifiera fatigue och dess påverkan i personernas 
aktivitet? (n=66). MFS: Mental fatigue scale; FSS: Fatigue severity scale; COPM: Canadian Occupation Performance 
Measure; ADL: Aktiviteter i Dagliga Livet; AMPS: The Assesment Of Motor Performance Skills; AWP: Assesment of Work 
Performance; AWC: Assesment of Work Characteristics.  
  
6.2. Hjälpmedel för att främja aktivitet vid MS-relaterad fatigue   
I Figur 2 presenteras de hjälpmedel som arbetsterapeuterna vanligtvis förskriver till personer 
med MS-relaterad fatigue, vilka framkom i fråga 10 (se bilaga). I gruppen ”Förflyttning” 
inkluderades rullstol, el-scooter, el-rullstol och rollator. Dessa uppgav de förskriva i syfte att 
spara energi för personen med MS-relaterad fatigue och därmed underlätta 
aktivitetsutförandet för att ha energi kvar till andra aktiviteter. Duschstol, duschpall och 
badkarsbräda grupperades som ”Hygienhjälpmedel”. ”Lågteknologiska hjälpmedel” innefattar 
schema, dagbok, almanacka. ”Högteknologiska hjälpmedel” innefattar mobiltelefon, 
applikationer, elektroniska kalendrar samt planeringstavla. Arbetsterapeuterna uppgav också 
att de inte förskriver några hjälpmedel till dessa personer eller att de inte förskriver 
hjälpmedel på sin arbetsplats Dessa ingår i gruppen “Inga hjälpmedel”.   
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Figur 2. Fråga 10: Vilka hjälpmedel är det vanligast att du förskriver till dessa personer? (n=64).    
  
  
6.3. Utvecklade åtgärder samt utvärdering  
I fråga 12 om arbetsterapeuterna ansåg att det fanns tillräckligt utvecklade och anpassade för 
att minska MS-relaterad fatigue (se bilaga) svarade 50 (80,6%) stycken att de ”Instämmer 
delvis”. Medan 5 (8,1%) stycken ”Instämmer helt” och 7 (11,3%) stycken ”Instämmer inte 
alls”. I fråga 15 (se bilaga) uppgav 45 (68,2%) av arbetsterapeuterna att de utvärderar de 
insatta interventionerna, 21 (31,8%) uppgav att de inte gör det. Resultatet från fråga 16 (se 
bilaga) gällande om hur arbetsterapeuterna utför utvärderingarna visade att de främst utförs 
genom samtal och observation.   
  
6.4. Strategier i vardagen för personer med MS-relaterad fatigue   
I fråga 9 (se bilaga) framkom att strategier är den vanligaste arbetsterapeutiska åtgärden för 
personer med MS-relaterad fatigue. Vilka strategier som är de vanligaste att 
arbetsterapeuterna föreslår till personer med denna sjukdomsbild framkom i fråga 11(se 
bilaga) och redovisas nedan. En av de strategier som arbetsterapeuterna uppgav var att skapa 
aktivitetsbalans, genom att dela upp aktiviteter under en dag eller hela veckan med målet att 
få en jämn fördelning av aktiviteter. En arbetsterapeut uppgav ”Genomgång kring 
aktivitetsbalans. Stöd för planering, struktur, rutiner, prioriteringar i vardagen”.   
  
Arbetsterapeuterna angav också variationen mellan att variera fysiskt och mentalt krävande 
aktiviteter som en strategi att nå aktivitetsbalans. Ett praktiskt tips som framkom var att 
fördela krävande aktiviteter, som att till exempel storstäda huset, över tid och inte 
sammanhängande under en dag. Det framkom också att aktiviteter som personen värdesätter 
som meningsfulla och således ger energi i vardagen är av värde att prioritera och planera. 
Personen med MS-relaterad fatigue behöver också hjälp av arbetsterapeuterna att eliminera de 
aktiviteter som tar mer energi än vad de ger. Arbetsterapeuterna gav även strategier för att 
hantera stressande situationer, hur de på ett energisparande sätt kunde planera kommande 
aktiviteter. Utöver att planera aktiviteter var ytterligare en strategi att planera in återhämtning, 
för att hålla en jämn energinivå. Detta kunde till exempel innebära mikropauser mellan 
aktiviteter samt att vila innan en aktivitet i förbyggande syfte. Arbetsterapeuter tipsar också 
personer med MS-relaterad fatigue om att motionera och att planera in regelbunden fysisk 
aktivitet i vardagen trots fatigue. De strategier som arbetsterapeuterna i enkäten uppgav jobba 
med kan även vara att främja personens förmåga till att bevara sitt arbete, trots sjukdom. 
Exempel som uppkom var dels att dela upp arbetsuppgifterna samt att inte arbeta i öppna 
kontorslandskap. En annan strategi som arbetsterapeuterna uppgav var att informera personen 
med MS-relaterad fatigue om att undvika miljöer som innefattar mycket störande stimuli. 
Arbetsterapeuterna uppgav också vikten av vardagsergonomi och variera mellan sittande och 
stående i aktivitet för att spara energi, som att exempelvis sitta ner vid dusch eller matlagning. 
De beskrev även att det är till fördel att hemmet är lättstädat och organiserat. En möjlighet till 
att underlätta vardagen är med hjälp av tjänster som städning eller hemleverans av matvaror. 
En arbetsterapeut uppgav att “strategier handlar inte om att skapa energi utan om att spara 
energi”.   
  
6.4.1. Kommunikation   
Arbetsterapeuterna angav kommunikation som en avgörande faktor för att omgivningen ska 
förstå problematiken gällande MS-relaterad fatigue. Dessutom uppgav de att information till 
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personen med MS-relaterad fatigue är viktigt, då det kan främja acceptans för eventuella 
förändringar i förmågor i aktivitet. Detta kan göras genom både skriftlig och muntlig 
information. Arbetsterapeuterna uppger att de arbetar med att personen med MS-relaterad 
fatigue ska lära känna sin kropp, lyssna på kroppens signaler och skapa självmedvetenhet. De 
arbetar med att få personen med MS-relaterad fatigue att känna acceptans för situationen och 
att ett sätt att klara vardagen är att ta hjälp av andra, om detta är möjligt. En arbetsterapeut 
utryckte vikten av att ”våga säga nej”.   
  
6.5. Fatigue Management och vidareutbildning   
Fråga 6 (se bilaga) gäller vidareutbildning inom MS-relaterad fatigue. 30 (45,5%) 
arbetsterapeuter uppgav att de vidareutbildat sig inom MS-relaterad fatigue efter sin 
arbetsterapeutexamen, medan 36 (54,5%) arbetsterapeuter uppgav att de inte vidareutbildat 
sig. Arbetsterapeuterna erbjuder även kurser/utbildningar, så som Fatigue Management. I 
fråga 14 (se bilaga) uppgav 40 (62,5%) arbetsterapeuter att de jobbar med Fatigue 
Management, medan 24 (37,5%) av dem uppgav att de inte arbetar med det. Fråga 13 (se 
bilaga) gällande de nationella riktlinjerna uppgav 48 (73,8%) arbetsterapeuter att de känner 
till rekommendationerna för MS-relaterad fatigue i Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
medan 17 (26,2%) arbetsterapeuter uppgav att de inte känner till riktlinjerna.   
  
6.6. Arbetsterapeuternas erfarenheter om i vilka aktiviteter åtgärder kan behövas   
Fråga 8 (se bilaga) berör arbetsterapeuternas erfarenhet av aktiviteter som främst är i behov av 
arbetsterapeutiska åtgärder. I Figur 3 presenteras de aktiviteter som arbetsterapeuterna 
upplever/har erfarenhet av att personer med MS-relaterad fatigue främst är i behov av 
arbetsterapeutiska åtgärder. Gruppen “Annat” innefattar de som uttryckte svårigheter att 
specificera en viss aktivitet då det är individuellt.   
  

 
Figur 3. Fråga 8: I vilka aktiviteter upplever/har du erfarenhet av att personer med MS-relaterad fatigue främst är i behov 
av arbetsterapeutiska åtgärder? (n=65)   
  
6.7. Arbetsterapeuternas egna reflektioner  
Webbenkäten avslutades med en öppen fråga, fråga 17 (se bilaga). Där uppgav 
arbetsterapeuterna vikten av att individanpassa åtgärderna och att ta i beaktning att MS-
relaterad fatigue också förekommer tillsammans med andra svårigheter som personer med MS 
lever med. Detta påverkar vilka åtgärder som sätts in och att det är svårt att implementera 
lämpliga åtgärder. Fatigue ansågs vara ett självklart arbetsområde för arbetsterapeuten. Dock 
menade arbetsterapeuterna att det krävs en kompetenshöjning gällande MS-relaterad fatigue. 
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En arbetsterapeut uppmärksammade i samband med enkäten att hen inte har den kunskap om 
MS-relaterad fatigue som hen önskar. Det efterfrågades också tips om utbildningar eller 
kurser som kan bidra till kompenshöjning inom professionen. Fatigue Management upplevdes 
av arbetsterapeuterna som ett viktigt men tidskrävande, därför användes ofta utvalda delar av 
materialet då kursen inte kunde genomföras i sin helhet.   
  
7. Diskussion   
Studiens resultat påvisar hur arbetsterapeuter arbetar med personer med MS-relaterad fatigue, 
gällande bedömningsinstrument, åtgärder och utvärdering. Resultatet visar bland annat att 
strategier, så som aktivitetsbalans, prioritering samt planering av aktiviteter, var den mest 
förekommande åtgärden för arbetsterapeuter att erbjuda personer med MS-relaterad fatigue. 
Strategier som ges är bland annat gällande personens arbetssituation, att undvika miljöer med 
störande stimuli, att strukturera och organisera hemmet, att kommunicera med sin omgivning, 
att planera sin vila samt om vardagsergonomi. Gällande vilka hjälpmedel som förskrivs var 
förflyttningshjälpmedel och att inte förskriva några hjälpmedel det mest förekommande. 
Syftet med de arbetsterapeutiska åtgärderna är främst att spara energi. Majoriteten uppgav att 
de insatta åtgärderna utvärderas. Det mest förkommande bedömningsinstrumentet som 
användes bland arbetsterapeuterna i kontakt med personer med MS-relaterad fatigue var 
MFS. Vikten av självinsikt hos personen med MS-relaterad fatigue framkom även i resultatet. 
Arbetsterapeuterna ansåg att fatigue var ett självklart arbetsområde dock krävs mer 
kompetens inom området. Kursen Fatigue Management användes av flera arbetsterapeuter.   
  
7.1. Resultatdiskussion   
De arbetsterapeutiska åtgärderna är individuella och ska vara anpassade utifrån personens 
behov och problematik då de som drabbas av MS-relaterad fatigue påverkas på olika sätt (4, 
41). Det uppgavs därför av några arbetsterapeuter att det förekom vissa svårigheter att till 
exempel ange vilka åtgärder som används eller rekommenderas. Det går därför inte att säga 
vilken åtgärd som är den mest optimala för att främja aktivitet för personer med denna 
sjukdomsbild. Några arbetsterapeuter ansåg också att det var svårt att välja ut specifika 
aktiviteter där personen var i störst behov av arbetsterapeutiska åtgärder då alla aktiviteter 
påverkas av MS-relaterad fatigue. Det är därav av största vikt att arbetsterapeuterna utgår 
från individens behov i sitt arbete (23).   
  
Att många arbetsterapeuter inte förskrev några hjälpmedel alls var till en början ett något 
förvånande resultat, tills det visade sig att den mest förekommande åtgärden var strategier. En 
möjlig orsak till att arbetsterapeuterna inte förskriver hjälpmedel till dessa personer kan vara 
att möjligheten till förskrivning av hjälpmedel ser olika ut beroende på arbetsplats och 
verksamhet. Att förskriva förflyttningshjälpmedel var lika vanligt förekommande som att inte 
förskriva några hjälpmedel alls. Ett förflyttningshjälpmedel för dessa personer kan ha flera 
olika syften och därmed inte enbart underlätta förflyttningen utan även personens fatigue. 
Detta då personer med MS kan ha en mängd olika symtom utöver sin fatigue (1). Genom ett 
förflyttningshjälpmedel så kan personen med MS-relaterad fatigue få energi över till andra 
aktiviteter då det annars kan tänkas gå åt mycket energi till att enbart förflytta sig. Det var 
också vanligt att förskriva arbetsstolar vilket sammanfaller med att en förekommande strategi 
var att variera mellan sittande och stående i en aktivitet. Hushållssysslor var enligt resultatet 
den aktivitet som arbetsterapeuterna upplevde att personer med MS-relaterad fatigue främst 
var i behov av arbetsterapeutiska åtgärder. Detta överensstämmer med den aktivitet personer 
med MS själva uppger vara den mest problematiska aktiviteten att genomföra (25).  
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Aktivitetsbalans visade sig vara en omfattande och viktig strategi, detta för att personen med 
MS-relaterad fatigue behöver en jämn fördelning av energi till aktivitet under hela dagen. Att 
aktivitetsbalans, som strategi, enligt resultatet utgör en stor del av arbetsterapeutens arbete ses 
som positivt då det enligt forskning visat sig främja hälsa och välbefinnande (42). Det är av 
värde att även ta i beaktning att aktivitetsbalans utgörs av flera olika definitioner, vilket gör 
att arbetsterapeuterna kan ha sett på begreppet utifrån olika perspektiv. En tänkbar anledning 
till att begreppet skiljer sig åt, vad gäller definition, kan vara att aktivitetsbalans är subjektivt 
vilket också litteratur påvisar (17, 20). Att vila var också en vanligt förekommande strategi, 
som även kan vara en del i att skapa aktivitetsbalans. Det är viktigt att personer med MS-
relaterad fatigue tillåter sig att vila. Vila kan tolkas på många olika sätt och kan ha olika 
innebörd. Vila kan vara att sova, medans vila för någon annan kan innebära att ta en lugn 
promenad (8, 17). I resultatet framkom det att vila som strategi är bra och bör användas i 
förebyggande syfte till exempel innan aktivitet eller innan tröttheten blir allt för påtaglig.    
  
Många av de strategier som nämnts i studiens resultat återfinns i manualen för Fatigue 
Management vilket inte är förvånande då 62,5% av arbetsterapeuterna uppgav att de arbetar 
med detta material. Många av dem framförde att de vill kunna använda sig av kurser som 
Fatigue Management, men upplevde att det inte finns tid eller resurser för att implementera 
det i sitt arbete. Därav användes ofta enbart utvalda delar. Denna upptäckt ses som beklaglig 
då arbetsterapeuternas tidsbrist begränsar personer med MS-relaterad fatigue möjlighet till de 
arbetsterapeutiska åtgärder som materialet i Fatigue Management erbjuder. Främst då 
forskning visar att sådana utbildningar ger personer med MS-relaterad fatigue en bättre 
livskvalitet och att de använder sig av fler energibesparande strategier i sin vardag efter 
kursens slut (32, 43). I resultatet framkom också vikten av vardagsergonomi i dessa personers 
aktiviteter. I Fatigue Management nämns ergonomi som en strategi vid aktivitetsutförandet i 
syfte att spara energi vilket kan vara en anledning till att detta uppgavs (30).    
  
Arbetsterapeuterna visade sig även ge strategier vad gäller att undvika miljöer där mycket 
störande stimuli förekommer, så som till exempel öppna kontorslandskap. Detta resultat visar 
på att miljön har en inverkan på personens aktivitetsutförande vilket även Kielhofner menar 
(23). Sådana typer av strategier, att inte vistas i vissa miljöer, kan även tänkas hindra 
personen i att utföra sina roller. Det kan medföra att personen helt kan förlora en roll och/eller 
behöva inta en ny och eventuellt oönskad roll. Arbetsterapeuterna rekommenderar dessutom 
strategier som att personer med MS-relaterad fatigue ska fördela ut uppgifter till andra i sin 
omgivning om det finns möjlighet. I en studie av Cowan et al. (24) upplever personer med 
MS-relaterad fatigue det som negativt att vara beroende av andra i sina dagliga aktiviteter. 
Det är av betydelse att få vara självständig (24), vilket anses som viktigt att arbetsterapeuterna 
tar i beaktning vid dessa typer av strategier. Det är även av vikt att arbetsterapeuterna 
förespråkar utmanande och utvecklande aktiviteter trots sjukdomsbild, så aktiviteterna 
fortfarande känns meningsfulla för personen (23).      
  
Enligt studiens resultat var MFS det vanligaste bedömningsinstrumentet för att identifiera 
vilken inverkan fatigue har i personens aktiviteter. En tänkbar orsak till detta kan vara att 
MFS är ett svenskt utformat bedömningsinstrument (8), vilket kan underlätta tillämpningen. 
Anledningen till att resultatet visade på att många olika bedömningsinstrument användes kan 
vara för att fatigue är en subjektiv upplevelse vilket gör det svårt för arbetsterapeuten att 
identifiera vilken inverkan personens fatigue har i aktivitet. Flera bedömningsinstrument kan 
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därför behöva användas vilket även kan förklara antalet och variationen av 
bedömningsinstrument. Mental Fatigue Scale (MFS) bör inte vara det enda 
bedömningsinstrumentet vid en bedömning, då det enbart ger en vägledning om fatiguens 
påverkan, det bör därför kompletteras för att få en helhetsbedömning (8). Enligt Kielhofner 
(23) behöver arbetsterapeuten se till den helhet som innefattar både personens viljekraft, 
vanebildning, utförandekapacitet samt miljöfaktorer. Syftet med en arbetsterapeutisk 
bedömning är att se hur dessa faktorer tillsammans påverkar personens aktivitetsutförande 
(23), vilket kan tänkas kräva att fler bedömningsinstrument används. Det var en del av de 
arbetsterapeuterna som inte utvärderar de insatta åtgärderna. Detta resultat är till viss del 
förvånande men också förståeligt då möjligheten till utvärdering ser olika ut inom olika 
verksamheter samt kan bero på tids- och resursbrist. Att utvärderingar genomförs ses som 
positivt då det visar om arbetsterapeutens arbete och om de insatta åtgärderna har underlättat 
aktivitetsutförandet eller inte.    
  
I resultatet framkom att arbetsterapeuten även arbetar mycket med kommunikation, både med 
personen som har MS-relaterad fatigue samt med dennes omgivning. Det problematiska med 
fatigue är att det är en subjektiv upplevelse, alltså något som inte syns utåt. Litteratur (9, 11) 
visar att personer med MS-relaterad fatigue oftast möts av oförståelse i sin omgivning och 
upplever sig inte bli tagna på allvar. De uppger också att de ofta upplever en skuldkänsla 
gentemot sin familj och vänner över att de inte kan delta i aktiviteter (11). Därför kan 
kommunikation tänkas vara av extra betydelse för dessa personer. Arbetsterapeuten kan via 
kommunikation ge både stöd och bidra med kunskap om MS-relaterad fatigue (9). 
Kommunikation kan för personen också bidra till ökad acceptans och självinsikt (9). Detta 
kan tänkas vara av största vikt för att motivera personen till att ta emot arbetsterapeutiska 
åtgärder vilka kan underlätta vardagen. Att arbetsterapeuten också kommunicerar med 
personens omgivning ses som ett mycket positivt steg för att skapa förståelse hos de som 
omger personen med MS-relaterad fatigue. Arbetsterapeuten har även som skyldighet 
gentemot närstående att informera dem om personen samtyckt till detta (14). Resultatet visade 
även att många arbetsterapeuter ansåg att det krävs en kompetenshöjning gällande MS-
relaterad fatigue. Att många vidareutbildat sig inom området ses därav som mycket positivt.   
  
7.2. Arbetsterapipraxis  
Resultatet från denna studie visar att fatigue enligt många arbetsterapeuter ses som ett 
självklart område för professionen att arbeta med. Enligt en studie av Finlayson et al. (12) 
som genomfördes i USA visade det sig att personer med MS upplevde arbetsterapi som viktig 
eller mycket viktig för sin hälsa och sitt välbefinnande. Detta visar att arbetsterapi har en 
betydelse och fyller en viktig funktion för denna målgrupp. Författarna har förhoppningar om 
att studiens resultat i arbetsterapipraxis kan bidra med att yrkesverksamma arbetsterapeuter i 
olika verksamheter kan ta del av varandras erfarenheter och få ny kunskap gällande hur andra 
inom professionen arbetar med dessa personer. Studien har påvisat hur arbetsterapeuter 
arbetar med personer med denna sjukdomsbild.          

   
7.3. Metoddiskussion   
Då en kartläggning av arbetsterapeutens arbete vid MS-relaterad fatigue skulle göras ansågs 
en kvantitativ metod vara lämplig (37). En enkätundersökning ansågs vara det mest lämpade 
sättet då det är en kvantitativ form av datainsamling där en större grupp personer kan nås (37, 
40). Enkäten utformades som en webbenkät (se bilaga), vilket var det mest effektiva sättet att 
nå ut till deltagarna. En fördel med webbenkäter är att deltagarna kan besvara dessa på ett 
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snabbt och enkelt sätt (38), vilket sågs som positivt då arbetsterapeuterna kan tänkas 
genomföra enkäten under sin arbetstid. En negativ faktor med webbenkäter kan vara risken 
för låg svarsfrekvens (39). Faktorer som påverkar detta kan bland annat vara felaktiga 
mejladresser, att mejlet kategoriseras som skräppost eller glöms bort (38, 39).   
  
För att minska bortfallet och därmed höja svarsfrekvensen är påminnelser en vanligt 
förekommande metod (38). En påminnelse skickades därför ut cirka en vecka efter utskick av 
webbenkäten, efter påminnelsen inkom ytterligare 20 svar. Som påminnelse skickades ett 
mejl med samma informationsbrev men med tillägget att de som redan svarat på enkäten 
kunde bortse från mejlet. Bortfallet för studien kan bero på att de arbetsterapeuter som inte 
svarade kanske inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskap om ämnet eller inte träffade 
personer med MS-relaterad fatigue tillräckligt frekvent i sitt arbete, alternativt att 
webbenkäten glömdes bort. Studiens svarsfrekvens var 58%. Det är önskvärt att en 
svarsfrekvens för en studie är hög (44). Svarsfrekvensen hade eventuellt förbättrats om 
svarstiden varit längre, vilket dessvärre inte var möjligt då tiden för studien var begränsad. 
Vad som anses vara en acceptabel svarsfrekvens för en studie är olika beroende på vilken typ 
av studie som genomförts. Det tycks dock råda konsensus om att 60% ses som en acceptabel 
nivå för kvantitativa studier (44).   
  
Vid kvantitativ forskningsmetod talas det om validitet och reliabilitet. Validitet beskriver om 
instrumentet som använts i studien, i detta fall webbenkät, som mätt det som avsetts att mäta 
(45). En webbenkätundersökning är i enlighet med kvantitativ metod och frågorna utgick från 
studiens syfte vilket kan ses som att det som avsågs mätas faktiskt mättes. Validitet kan 
indelas i extern och intern validitet. För den interna validiteten är urvalet av betydelse (37). I 
studien användes ett bekvämlighetsurval, risken med denna typ av urval är skevhet. För att 
minimera detta så långt det var möjligt gjordes sökningen av mejladresser till arbetsterapeuter 
kontrollerat för att få en spridning både geografiskt i Sverige och bland verksamheter (37). 
Extern validitet, även kallat generaliserbarhet, innefattar om studiens resultat kan 
generaliseras till en större grupp än enbart studiens deltagare och i vilken omfattning detta är 
möjligt (45). Resultaten kan troligen generaliseras till arbetsterapeuter som arbetar med 
personer med MS-relaterad fatigue i Sverige. Att flera verksamheter runt om i Sverige, olika 
kön och antal år av erfarenhet inkluderades i studien kan tänkas förstärka generaliserbarheten. 
En svaghet angående generaliserbarhet utifrån studien är att det saknas kännedom om vilka 
som inte svarat, därav går det inte att säga att resultatet gäller samtliga arbetsterapeuter i 
landet. Reliabilitet syftar till om studien kan upprepas och på så vis komma fram till samma 
resultat (2). Det som kan påverka reliabiliteten är vissa av de öppna frågorna då de krävde 
gruppering av arbetsterapeuternas svar. Utifrån hur svaren var formulerade var det tydliga 
likheter vilket gjorde att de kunde kvantifieras och redovisas i diagram. Frågan om strategier 
valdes till exempel inte att redovisas som diagram då det inte varit möjligt att redovisa 
resultatet på så sätt. En ytterligare orsak till detta är att det skulle inneburit för mycket 
tolkning och på så sätt tänkas manipulera resultatet. Webbenkäten är inte validitets- eller 
reliabilitetstestad vilket inte var möjligt. Webbenkätens utformning gjordes med egna 
utformade frågor då det inte hittats en passande befintlig webbenkät som innehöll de frågor 
som var kopplat till studiens syfte.    
   
Webbenkäten utformning började med en eftersökning av lämplig plattform. Två plattformar 
väckte intresse, dessa var SurveyMonkey och Google Formulär. De båda plattformarna 
testades och slutligen valdes Google Formulär baserat på plattformens enkla layout. 
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Webbenkäten pilottestades även innan utskick för att se hur arbetsterapeuternas svar sparades 
och registrerades i programmet Google formulär. Webbenkätens innehåll baserades på 
studiens syfte och frågeställningar. Öppna frågor användes då det fanns en risk att relevanta 
svarsalternativ inte skulle hittas vilket i sin tur kan leda till bortfall (37). Negativt med de 
öppna frågorna var att de krävde mer analys än de slutna frågorna. Vid utformningen av 
frågorna var det viktigt att de inte skulle bli för långa, de skulle vara så tydliga som möjligt, 
inte vara ledande och bara en fråga skulle ställas åt gången (40). Det var inga svarskrav på 
frågorna, förutom frågan om samtycke. Svarskrav kan skapa irritation vilket kan resultera i att 
respondenten inte genomför eller får en negativ inställning till enkäten (38, 39). Alla 
människor tolkar frågor på sitt sätt (39), frågorna utformades därför på det sätt att 
respondenten skulle behöva tolka så lite som möjligt.   
  
Fråga 5 (se bilaga) som utformades som öppen skulle istället kunna ha formulerats som 
sluten. Detta i upptäcktes i efterhand då datan skulle analyseras. Fråga 7 (se bilaga) i 
webbenkäten var också en öppen fråga som i efterhand kan tänkas ha formulerats som sluten. 
Då med risken, som tidigare nämnts, att relevanta svarsalternativ inte skulle hittas (37). I 
denna fråga visade resultatet att många olika bedömningsinstrument användes. Därför hade 
det troligtvis inte gjort någon nämnvärd skillnad om frågan varit sluten då arbetsterapeuterna 
istället fyllt i fältet för “Annat”, om inget lämpligt svarsalternativ som de använder fanns 
angivet. Vilket hade kunnat resulterat i att betydande information från arbetsterapeuterna 
förlorats. Några arbetsterapeuter uttryckte svårigheter med att svara på fråga 8 i webbenkäten 
(se bilaga). Syftet med frågan var att undersöka om arbetsterapeuterna upptäckt att personer 
med MS relaterad fatigue i någon specifik aktivitet upplevts vara i större behov av 
arbetsterapeutiska åtgärder. De föreslagna aktiviteterna i frågan baserades på den studie som 
gjorts över vilka aktiviteter som personer med MS tycker är de mest problematiska (25).   
  
I studien behandlades personuppgifterna konfidentiellt. Då det genomfördes en webbenkät 
kunde inte anonymitet garanteras då det krävdes mejladresser för att komma i kontakt med 
deltagarna. Ett medvetet val för att värna om deltagarnas mejladresser var att inte låta Google 
Formulär samla in mejladresserna. Ännu ett medvetet val som gjordes var att inte skicka 
webbenkäten till flera samtidigt då adresserna varit synliga för samtliga tänkta deltagare till 
studien. För enkätstudier ses det som samtycke att bevara enkäten (38). Studiens webbenkät 
valdes dock, trots detta, att inledas med en fråga om samtycke i samband med 
informationsbrevet. Som forskningshuvudman angavs Örebro Universitet. Flera 
arbetsterapeuter uttryckte entusiasm över ämnesområdet, att få bli erbjuden deltagande samt 
att det var en välutformad och intressant webbenkät.   
8. Slutsats   
Vid MS-relaterad fatigue arbetar arbetsterapeuterna med att främja aktivitet främst genom 
strategier, vilka kan variera. Det är viktigt med aktivitetsbalans och att prioritera och planera 
aktiviteter. En god aktivitetsbalans ligger till grund för välmående. Det visade sig även att 
många av arbetsterapeuterna arbetade utifrån Fatigue Management. Vid förskrivning av 
hjälpmedel är förflyttningshjälpmedel det vanligaste. Arbetsterapeuterna använder en mängd 
olika bedömningsinstrument för personer med denna sjukdomsbild. MS-relaterad fatigue är 
ett område som arbetsterapeuterna själva anser kräver mera kunskap inom professionen. För 
vidare forskning ses det som intressant att undersöka hur personer med MS-relaterad fatigue 
anser sig hjälpta av arbetsterapi och dess insatser samt på vilket sätt. Annan forskning skulle 
även kunna göras inom vilka arbetsterapeutiska åtgärder som är de mest effektiva för personer 
med MS-relaterad fatigue.      
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10. Bilaga: Enkätformulär   
  

1. Vilket kön identifierar du dig med?   
 Man   
 Kvinna   
 Annat   

   
2. Inom vilken verksamhet arbetar du?   

 Landsting   
 Privat verksamhet   
 Kommunal verksamhet   

   
3. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?   Mindre än ett år   

 1–5 år.   
 6–9 år.   
 10 år eller mer.    

   
4. Hur länge har du arbetat med personer med MS?   

 Mindre än ett år.   
 1–5 år.   
 6–9år.   
 10 år eller mer.    

   
5. Hur ofta möter du personer med MS-relaterad fatigue i ditt arbete?   

   
6. Har du vidareutbildat dig utöver din arbetsterapeutexamen inom MS-relaterad 

fatigue? (t.ex. kurs, utbildningsdag)    
 Ja.   
 Nej.    

  
7. Vad använder du för bedömningsinstrument för att identifiera fatigue och dess 

påverkan i personens aktiviteter?   
   
8. I vilka aktiviteter upplever/har du erfarenhet av att personer med MS-relaterad fatigue 

främst är i behov av arbetsterapeutiska åtgärder?    
 Personlig vård.   
 Hushållssysslor.   
 Sociala aktiviteter  
 Arbete/utbildning   
 Fritidsaktiviteter   
 Annat   

   
9. Vilka åtgärder erbjuder du oftast till dessa personer för att minska påverkan av fatigue 

i aktivitet? Ge gärna konkreta exempel.   
   
10. Vilka hjälpmedel är det vanligast att du förskriver till dessa personer?   
   



 

  
11. Vilka strategier är vanligast att du föreslår till dessa personer om?   
  

   
12. Anser du att det finns nog utvecklade och anpassade åtgärder för dessa personer?    

 Instämmer helt   
 Instämmer delvis   
 Instämmer inte alls   

   
13. Känner du till rekommendationerna för MS och fatigue i "Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer"?   
 Ja.   
 Nej.    

   
14. Jobbar du med "Fatigue Management - att hantera fatigue"?    

 Ja.   
 Nej.   
  

   
15. Utförs regelbundna utvärderingar av de arbetsterapeutiska åtgärderna?   

 Ja.   
 Nej.   

   
16. Hur utvärderas åtgärderna?   
  
   
17. Har du ytterligare reflektioner angående ämnet eller enkäten?   
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